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● Les disciplines més hu-
mils reclamen espai a la
Barcelona metropolitana.
Ho fan mentre la mirada de
la crítica i la premsa està
abocada a un lluminós Fes-
tival de Tardor de Catalu-
nya, Temporada Alta. Un
cartell dirigit per Salvador
Sunyer que aspira a figurar
en els festivals europeus de
referència. A Barcelona es
congreguen els festivals
multidisciplinaris que vin-
culen artistes catalans i lla-
tins (Ulls); la nova creació
(el cas d’Escena Poble-
nou); sobre dansa butoh
(Barcelona en Butoh), i en-
cara una nova cita de teatre
físic, dansa i performance
al Tantarantana. Per la seva
banda, el petit teatre de La
Puntual és un dels escena-
ris de la quarta edició del
Festival Guant, que munta
la major part del seu pro-
grama a l’Alt Camp; i Es-
parreguera insisteix en les
noves autories en el seu Lo-
la tan particular, que va co-
mençar precisament ahir a
la nit. La multitud de pro-
postes troben un petit espai
a les graelles, gràcies al co-
miat del Festival de Dansa
Complicitats (ha aguantat
només dues edicions) i a la
congelació del Festival
biennal Neo (que l’Institut
del Teatre va reconvertir
del seu tradicional Festival
Parateatral i que podria
ajornar-se fins a la prima-
vera).

� Ulls, a la vista. Des de
mitjans de setmana i fins
aquest diumenge, Barcelo-
na repeteix el Festival Ulls.
El 2006 era bàsicament tea-
tral i ara s’ha decantat cap a
les arts plàstiques i pluri-
disciplinàries. Les propos-
tes són molt variades: des
de familiars (instal·lació
Reciclarte al Palau de la
Virreina), a les interven-
cions de la companyia ar-
gentina Playback, aquesta
nit, o l’espectacle italiano-
oruguià de dansa i teatre ti-
tulat Es que nunca llega so-
la...

� «Butoh» al cos. Del 2
al 9 de novembre tindrà
lloc el Primer Festival
Barcelona en Butoh.
Aquesta dansa oriental,
que es remunta en el segle
XVIII al Japó, va agafar
embranzida després dels
bombardeigs de Hiroshi-
ma i Nagasaki, de la Sego-
na Guerra Mundial. A mig
camí del teatre knoh i la

dansa, els ballarins apre-
nen una rutina que ajuda a
alliberar el cos. Ja no han
de fer tragèdia després de
les bombes atòmiques: el
seu cos té memòria i el que
s’ha d’aconseguir és alli-
berar-lo perquè aboqui
aquesta energia. El butoh
fa anys que va arribar a Eu-
ropa, en països en què la
bomba atòmica forma part
d’un referent llunyà però
que té més memòries a ex-
posar. No ha fet més que
créixer i diversificar-se.

� Guant a les mans. La
Puntual porta a la capital
catalana el Festival Guant,
que majoritàriament es re-
presenta a Valls i en muni-
cipis de la Terra Alta. Al
carrer Allada Vermell hi
haurà marionetes índies,
amb la companyia Khairat-
hi Bhat. Des de divendres
vinent i fins al 26 d’octubre
hi ha una cinquantena llar-
ga de funcions de compa-

nyies catalanes i interna-
cionals a la Terra Alta. Des-
taca La mano, dels france-
sos Tro-héo!, que ja va en-
tusiasmar en la Mostra
d’Igualada, el maig passat;
una peça en què una mà ge-
gant és implantada a un
carnisser, el qual haurà de
patir la tirania d’aquest nou
element. Màgic, tràgic i
amb bona dosi de sarcas-
me. Cuttlas, aquell traç de
còmic que es va convertir
en titella a Terrassa, també
serà a Valls.

� Lola a la ràdio. Espar-
reguera prova de fer-se un
lloc en la nova autora amb
el Festival Lola. El col·lec-
tiu de l’Àrea Tangent és un
dels puntals imprescindi-
bles d’aquest cartell, que
també premia les propos-
tes de ràdio-teatre. Poste-
riorment, s’emeten a
COM Ràdio i també es
convertiran en peça teatral
a Esparreguera.

� Rematada final. El
Tantarantana ha trobat un
espai per captar nou públic
amb els cicles de teatre fí-
sic, dansa i performance.
Per això, ha reforçat les
coproduccions finançant
produccions (fins ara els
artistes només cobraven
una part de la taquilla). Els
11 espectacles es progra-
men des de dimecres fins
al 23 de novembre i també
acullen títols seleccionats
de la Red de Teatros Alter-
nativos. Àlex Serrano pre-
senta Europa, un treball
que es va poder veure al
Grec de l’any 2007 en clau
de laboratori i que es va es-
trenar a Temporada Alta
l’any passat. Fins ara no
s’ha pogut veure a Barce-
lona. Les noves escenes
pateixen una ombra llarga
del teatre més convencio-
nal i el comercial. Ara que
aquests afluixen per Tem-
porada Alta, la creació treu
el cap.

A l’ombra de Temporada Alta
Petits cicles escènics sobre nova autoria, titelles o dansa «butoh» reclamen espai a la

Barcelona metropolitana, després de la desaparició de Complicitats i la hibernació de Neo
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Els personatges tendres i misteriosos de Kamchatka s’allotgen al Poblenou. / SERGIO MIRANTE

● Kamchatka va néixer com un taller
al festival Escena Poblenou del 2007.
L’any següent van triomfar a la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega i aquest es-
tiu han fet una gira envejable per Euro-
pa. Ara, aquests personatges de male-
tes de cartró i llargs abrics, extrets de
fotografies d’exiliats d’altres dècades,
trobaran pis, finalment, al Poblenou.
La companyia ha llogat un antic locu-
tori-habitatge i convidaran els especta-
dors a casa seva. És un dels reclams
d’Escena Poblenou, que concentra, de
dijous a diumenge, un cartell amb
obres d’investigació tant en el camp es-

cènic com en el de la instal·lació artísti-
ca. Escena Poblenou ha donat dues be-
ques NOF (Noves Formes Escèniques)
perquè el col·lectiu 96º faci un treball
paradoxal sobre la identitat de gènere i
el col·lectiu K-MUT presenti una peça
multidisciplinària amb videocreació,
teatre i moviment.

També la companyia de Poblenou
Pez en Raya, un grup d’humor surrea-
lista que allarga els seus muntatges du-
rant temporades fent gira per tot l’Es-
tat, fa l’estrena del seu nou espectacle,
Lo celebro, en què ironitzen sobre
l’univers del cervell.

Els «exiliats» troben pis

n els moments finals de Sangre de mayo de
José Luis Garci es reprodueix, com si fos un
tableau vivant, Els afusellaments del 3 de

maig, de Goya, mentre veiem unes mans –suposa-
dament les del pintor– que aixequen testimoni de la
barbàrie francesa com a document per a la història.
Com si es tractés d’un remake de Gangs of New
York, els cossos morts dels patriotes madrilenys do-
nen pas a un seguit d’imatges del cinturó de ronda
de Madrid, del seu metro, de la Puerta del Sol, de la
Plaza de España, etc. Sembla com si amb això es
volgués demostrar que la barbàrie del passat és
sempre la llavor de la història del futur. Garci, però,
no arriba al lirisme de la pel·lícula de Scorsese i, po-
sats a fer comparacions, el final d’aquesta pel·lícula
s’acosta més al de La conquista del Oeste, quan un
seguit d’esplendorosos plans rodats amb cinerama
recordaven que els pioners també van aixecar
l’Amèrica del futur. Generalment, quan es parla de
la relació entre el cinema i la política se sol posar
l’esquerra sota sospita. A la vella tradició, els grans
cineastes polítics europeus militaven al partit co-
munista i creien que el cinema podia intervenir en
el desenvolupament de la societat. Poques vegades,
però, es diu que els directors de dretes també poden
fer cinema polític.

A l’Estat espanyol, si haguéssim de trobar un ci-
neasta proper als postulats del Partit Popular seria
José Luis Garci. Si repassem els darrers títols de la
seva filmografia –Asignatura pendiente i les pri-
meres pel·lícules no compten, perquè eren properes
al PCE–, veurem que sempre juga amb la nostàlgia
del passat, la voluntat de ressuscitar els valors per-
duts i de trobar hipotètiques vies de reconciliació
amb el franquisme. Sangre de mayo, però, va en
una altra direcció, ja que es tracta de recordar que la
història d’Espanya és sempre una gran tragèdia en
la qual qui sempre perd és el poble. En el cinema de
Garci no hi ha lluita de classes, ni conflictes entre
pobres i rics: l’únic que compta són les tragèdies
del poble. Per exemplificar aquesta tesi, no hi ha res
millor que recordar els fets del 2 de maig de 1808,
que van donar lloc a la guerra contra els francesos.
El recordatori, però, s’emmarca dins d’una com-
memoració en què la Comunitat de Madrid, presi-
dida per Esperanza Aguirre, hi ha jugat una carta
determinant. Els madrilenys volien fer fora els
francesos, però en fer-ho perpetuaven l’absolutis-
me. Garci beneeix l’acció, ja que més enllà de l’er-
ror històric, hi ha la gesta heroica.

Garci parteix de Galdós, però es troba amb el
problema que no pot convertir la seva Sangre de
mayo en una nova versió d’Agustina de Aragón, de
Juan de Orduña. Ha de buscar un to que li permeti
mostrar un catàleg de l’època en què els afrancesats
disfrutaven amb El sí de las niñas, de Moratín,
mentre els patriotes aclamaven el retorn de Ferran
VII després de l’anomenat motí d’Aranjuez que va
fer fora Godoy. Garci vol construir un fresc èpic,
que té com a protagonista un pobre noi sense perso-
nalitat, que passa per la cort d’El Escorial i veu com
els mamelucs carreguen contra el poble de Madrid.
El noi és incapaç de prendre consciència i quan al
final vulgui convertir-se en heroi, el seu gest resul-
tarà ridícul i mancat de força. La indefinició dels
personatges i la manca d’una gran volada èpica són
els dos principals frens d’una pel·lícula que és ple-
na de frases lapidàries sobre el paper que Madrid
juga dins l’Estat espanyol, en la qual Garci es troba
més perdut que altres cops, probablement perquè
no sap trobar l’equilibri entre l’anunciada sèrie te-
levisiva i el llargmetratge.

E

cinema | «sangre de mayo»

La sang que va fer
créixer Madrid

� Títol: Sangre de mayo. Estat espanyol, 2007.

Director: José Luis Garci.

Intèrprets: Quim Gutiérrez, Paula Echevarría,

Carlos Larrañaga.
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